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BIBLIOGRAFIA 

      pentru concursul de ocupare a postului de expert la Serviciul Investiții, 
 Departamentul Achiziții, Direcția Achiziții și Contractări, 

Secretariatul General 
      

       
1. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 
2. Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
3. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

4. Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
5. Hotărârea Guvernului nr. 634 din 28 iulie 2015 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 

6. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de 
lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național 
de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcția de control 

ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 
concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare; 

 
8. Hotărârea Guvernului nr. 419 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de 
control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 
şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
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publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 
de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
9. Ordine, Instrucțiuni și Notificări, recomandări, puncte de vedere emise de Agenția Națională 

pentru Achiziții Publice în legătură cu interpretarea legislației în materia achizițiilor publice 
(disponibile pe site-ul ANAP http://anap.gov.ro);  

 
10. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate; 
 

11. Hotărârea Guvernului nr. 119 din 27 februarie 2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate; 
 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 
113/2010, cu modificările și completările ulterioare; 

 
13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare 
și legale, cu modificările și completările ulterioare; 

 

14. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - 

Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

15. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

 

16. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții – Republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 

17. Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

  
 
 


